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pesquisador e-mail pesquisa eixo 

 

EIXO TEORIA GERAL E PERSONALIDADE 

 

Alexandre Barbosa da Silva  

Elizabete Aparecida Pereira 

Denner Pereira da Silva 

alexxandreb@uol.com.br 

elizabetepereiraadv@hotmail.com 

denner.pereiraa@hotmail.com 

 

Compliance e pessoas com deficiência: gestão de pessoas nas 

instituições e tecnologias assistivas 

TEORIA GERAL E 

PERSONALIDADE 

Alexandre Barbosa da Silva 

Gabriel Bernardo Antunes de Lirio 

Waldomiro Salles Svolinski Júnior 

alexxandreb@uol.com.br 

Gabrielbernardo.adv@gmail.com 

advocaciasvolinski@hotmail.com 

 

Pessoas com deficiência e inclusão: como empresas e órgãos 

públicos podem cumprir as determinações do estado da 

pessoa com deficiência 

TEORIA GERAL E 

PERSONALIDADE 

Ana Leticia Bongardi 

Cleber Affonso Angeluci 

analebongardi@gmail.com 

cleberangeluci@gmail.com 

 

Os direitos reprodutivos e sexuais das pessoas com 

deficiência: perspectivas para sua efetivação 

TEORIA GERAL E 

PERSONALIDADE 

André Luiz Arnt Ramos 

Luana de Oliveira Peres 

Marinna Camilotti 

a.arntramos@gmail.com 

luana.operes@outlook.com 

nina_camilotti@hotmail.com 

A interpretação dos negócios jurídicos no primeiro vicênio 

Código Civil Brasileiro de 2002 

TEORIA GERAL E 

PERSONALIDADE 

Andréa Carolina Leite Batista aclbatista.adv@gmail.com 

 

Perspectivas para uma mudança de paradigma quanto à 

situação jurídica dos animais no Direito Civil Brasileiro 

 

TEORIA GERAL E 

PERSONALIDADE 
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Caroline Lais da Silva Stelmach carolinestelmach@stelmacheclever.com 

 

O direito à escolha de morrer com dignidade sob a 

perspectiva da autonomia privada existencial 

 

TEORIA GERAL E 

PERSONALIDADE 

Cristhian Magnus de Marco cristhian.demarco@unoesc.edu.br 

 

A Relação entre os Direitos Fundamentais à Moradia e à 

Personalidade: moradia adequada como requisito para o 

livre desenvolvimento da personalidade (e vice versa) 

 

TEORIA GERAL E 

PERSONALIDADE 

Edgard Fernando Barbosa edgard@tjpr.jus.br O sistema de proteção dos incapazes no Código Civil 

Brasileiro 

 

TEORIA GERAL E 

PERSONALIDADE 

Fabiana Patrícia Borgonhone fpborgonhone@hotmail.com 

 

A infância em busca de privacidade e a cultura do sharenting 

 

TEORIA GERAL E 

PERSONALIDADE 

Fernanda Schaefer Rivabem  

Gisele Ester Miguel Amantino 

Mayara Medeiros Royo 

ferschaefer@hotmail.com 

giseleamantino.adv@gmail.com 

mayaramedeirosroyo@gmail.com 

 

Técnicas de reprodução humana assistida e os direitos de 

personalidade: uma análise crítica e dogmática sobre o bebê 

doador à luz do Direito Civil-Constitucional 

 

TEORIA GERAL E 

PERSONALIDADE 

Fernanda Schaefer Rivabem 

Rafaella Nogaroli  

ferschaefer@hotmail.com 

nogaroli@gmail.com 

 

Liberdade, autonomia e privacidade do paciente na análise 

diagnóstica com inteligência artificial e cuidados da saúde 

por robôs 

 

TEORIA GERAL E 

PERSONALIDADE 

Gabriel Schulman 

Rafael Otavio Ragugnetti Zanlorenzi 

gabriel@schulman.com.br 

rafael.zanlorenzi@hotmail.com 

 

Do código civil, ao código-fonte: desafios da personalidade 

dos robôs 

 

TEORIA GERAL E 

PERSONALIDADE 

Jussara Maria Leal de Meirelles jumeirelles29@gmail.com 

 

Da pessoa natural à informatização do ser humano: 20 anos 

do Código Civil e o aparente desamparo da população 

invisível 

 

TEORIA GERAL E 

PERSONALIDADE 
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Marco Antonio Lima Berberi 

Marina Schmidlin Sponholz 

Natália Maria Wosch Miranda 

 

 

marcoberberi@gmail.com 

marinasponholz@gmail.com 

natwosch@hotmail.com 

 

Liberdade de expressão, a cultura do cancelamento e os 

direitos de personalidade: um conflito em eterno diálogo 

TEORIA GERAL E 

PERSONALIDADE 

Marco Antonio Lima Berberi 

Priscilla Cristiane Barbiero 

Joyce Finato Pires 

marcoberberi@gmail.com 

pribarbiero@gmail.com 

joyce.finatopires@gmail.com 

 

Autoria e originalidade em obras produzidas por Inteligência 

Artificial (IA) 

TEORIA GERAL E 

PERSONALIDADE 

Nicolas Fassbinder nicolas_fassbinder@hotmail.com 

 

A Privacidade na Codificação Civil Brasileira e na Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais: o consentimento no tratamento 

de dados pessoais 

TEORIA GERAL E 

PERSONALIDADE 

Pricilla Lechinewski Gouveia Zardo gouveiapricilla@gmail.com 

 

Os efeitos jurídicos da hiperconectividade no direito à 

personalidade da criança e adolescente 

 

TEORIA GERAL E 

PERSONALIDADE 

Rafael Corrêa 

Leonardo Augusto Gulka Rivas 

rafaelcorreadocencia@gmail.com 

augustogulka@gmail.com 

A privacidade na era da data-driven economy: tutela e 

titularidade de dados pessoais 

 

TEORIA GERAL E 

PERSONALIDADE 

 

EIXO RELAÇÕES JURÍDICAS NEGOCIAIS 

 

André Luiz Arnt Ramos 

Melissa Garcia  

Pedro Guimarães Brito de Oliveira 

a.arntramos@gmail.com 

melgarcia12@outlook.com 

pedrogbgb@gmail.com 

 

A (i)legitimidade das restrições à liberdade contratual 

fundadas no direito sucessório 

 

RELAÇÕES JURÍDICAS 

NEGOCIAIS 

 

Carlos Eduardo Pianovski Ruzyk 

Carolina Kosma Krieger 

carlospianovski@fachinadvogados.com.br 

carolkrieger@uol.com.br 

 

Função econômica dos contratos como conceito jurídico 

autônomo em face do princípio social 

 

RELAÇÕES JURÍDICAS 

NEGOCIAIS 
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Daniel Dela Coleta Eisaqui danicoleta@hotmail.com 

 

A revisão judicial dos contratos entre a lei de 

liberdade econômica e a pandemia de coronavírus 

 

RELAÇÕES JURÍDICAS 

NEGOCIAIS 

 

Eroulths Cortiano Junior 

Bruno Zonari 

 

ecortiano@cpc.adv.br 

zonari.bruno@gmail.com 

 

A evolução dos contratos de empreitada, com a corrente 

utilização de tipologias internacionais e suas incorporações 

ao direito brasileiro 

 

RELAÇÕES JURÍDICAS 

NEGOCIAIS 

 

Juliano Siqueira de Oliveira 

Omar Fauaz 

Gabriel Rizzon Teixeira Lopes 

juliano@esmanhotto.com.br 

omar@esmanhotto.com.br 

gabriel@esmanhotto.com.br 

 

Análise do (potencial) impacto da Lei Geral de Proteção de 

Dados sobre a execução (e inexecução) de contratos 

coligados 

 

RELAÇÕES JURÍDICAS 

NEGOCIAIS 

 

Lauricio Alves Carvalho Pedrosa 

 

lauriciocpedrosa@yahoo.com.br 

 

A compreensão das relações obrigacionais como laços de 

solidariedade social: proposta de releitura fundada em 

teorias jurídicas relacionais 

 

RELAÇÕES JURÍDICAS 

NEGOCIAIS 

 

Lucas Gabriel Troyan Rodrigues 

Nicolli Souza Ienzen 

lucas.troyan@hotmail.com 

nicolli.ienzen@gmail.com 

 

A (in)constitucionalidade de penhora do bem de família do 

fiador nos contratos de locação. 

 

RELAÇÕES JURÍDICAS 

NEGOCIAIS 

 

Marcos Catalan 

Gabriela Giacomin Balbinot 

marcoscatalan@uol.com.br 

gabigbalbinot@gmail.com 

 

A utopia na concretização do direito à informação dos que 

vivem em um mundo onírico: um estudo sobre a necessidade 

de tutelar crianças expostas à comunicação mercadológica 

desde a perspectiva comportamental 

RELAÇÕES JURÍDICAS 

NEGOCIAIS 

 

Marcus Paulo Röder mp.roder@gmail.com 

 

A Lei de Liberdade Econômica e a Teoria Geral dos 

Contratos: análise crítica das recentes alterações no Código 

Civil brasileiro 

 

RELAÇÕES JURÍDICAS 

NEGOCIAIS 

 

Paulo Junior Trindade dos Santos pjtrindades@hotmail.com 

 

A ressignificação da epistemologia contratual em razão da 

insuficiência do direito: panoramas da era da 

RELAÇÕES JURÍDICAS 

NEGOCIAIS 
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contratualização da vida 

 

 

Rosalice Fidalgo Pinheiro 

Analine Menezes Bochenek 

rosallice@gmail.com 

analinebochenek@gmail.com 

 

A boa-fé objetiva no direito consumerista e a ampliação do 

conceito de consumidor 

RELAÇÕES JURÍDICAS 

NEGOCIAIS 

 

Rosalice Fidalgo Pinheiro 

Amanda Lenz 

rosallice@gmail.com 

amanda.lenz06@gmail.com 

 

O princípio da boa-fé nas relações de consumo: uma nova 

“honestidade mercantil”? 

 

RELAÇÕES JURÍDICAS 

NEGOCIAIS 

 

Rosalice Fidalgo Pinheiro 

Camila Squersato Bedin 

rosallice@gmail.com 

camilabedin88@gmail.com 

O princípio da boa-fé em períodos de crise 

 

 

RELAÇÕES JURÍDICAS 

NEGOCIAIS 

 

Rosalice Fidalgo Pinheiro 

Guilherme Soffiatti 

rosallice@gmail.com 

soffiattiguilherme@gmail.com 

 

A boa-fé objetiva nos contratos da administração RELAÇÕES JURÍDICAS 

NEGOCIAIS 

 

Rosalice Fidalgo Pinheiro 

João Victor Lopes Muniz de Souza 

rosallice@gmail.com 

jvl.munizz@gmail.com 

 

O percurso histórico da boa-fé objetiva no direito 

brasileiro 

RELAÇÕES JURÍDICAS 

NEGOCIAIS 

 

Rosalice Fidalgo Pinheiro 

José Lucas Cazarin Simões 

rosallice@gmail.com 

jose.lucasimoes@hotmail.com 

O princípio da boa-fé como “mero floreio retórico” nos 

tribunais superiores 

RELAÇÕES JURÍDICAS 

NEGOCIAIS 

 

Rosalice Fidalgo Pinheiro 

Victoria Teles Vieira 

rosallice@gmail.com 

victoriatelesvieira@hotmail.com 

A boa-fé objetiva como cânone hermenêutico-integrativo 

dos contratos de consumo 

RELAÇÕES JURÍDICAS 

NEGOCIAIS 

 

Rosalice Fidalgo Pinheiro 

Vinicius Dino de Sousa 

rosallice@gmail.com 

viniciusdinodesousa@gmail.com 

 

O princípio da boa-fé no comércio de criptomoedas RELAÇÕES JURÍDICAS 

NEGOCIAIS 
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Rosalice Fidalgo Pinheiro 

Vitor Ottoboni Pavan 

rosallice@gmail.com 

vitorpavan@gmail.com  

A interpretação do negócio jurídico no Código Civil pós Lei da 

Liberdade Econômica: uma leitura a partir do Direito Civil-

Constitucional 

 

RELAÇÕES JURÍDICAS 

NEGOCIAIS 

 

Aline Regina Carrasco Vaz alinercvaz@gmail.com 

 

Danos extrapatrimoniais na perspectiva Civil-Constitucional RESPONSABILIDADE 

CIVIL 

 

EIXO RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Daniel Dela Coleta Eisaqui danicoleta@hotmail.com 

 

O mercado de capitais sob o estado de direito: direitos dos 

investidores, desenvolvimento econômico e regimes de 

responsabilização 

 

RESPONSABILIDADE 

CIVIL 

Daniel Silva Fampa 

João Vitor Penna e Silva 

danielsfampa@gmail.com 

jvitorpenna@gmail.com 

 

A prática do método bifásico de quantificação das 

indenizações por dano moral na jurisprudência dos tribunais 

 

RESPONSABILIDADE 

CIVIL 

Eduardo Luiz Busatta elbusatta@gmail.com 

 

Imputação por danos decorrentes do descumprimento dos 

deveres de prevenção e precaução decorrentes das novas 

tecnologias: análise a partir da Constituição da República de 

1988 e do Código Civil 

 

RESPONSABILIDADE 

CIVIL 

Glenda Gonçalves Gondim 

Giulia de Angelucci 

Nitara Schuartz 

glendagondim@hotmail.com 

giuliadeangelucci@gmail.com 

s.nitara@gmail.com 

 

A tutela dos direitos da personalidade nos 20 anos do Código 

Civil: um retrato da reparação do dano moral pelo STJ 

RESPONSABILIDADE 

CIVIL 

Fernanda Schaefer Rivabem  

Mariana Baptista de Assumpção 

ferschaefer@hotmail.com 

marianabassump@gmail.com 

 

 Uma análise sobre a recepção do duty to mitigate pelo 

direito brasileiro e seus impactos à luz da boa-fé e da 

responsabilidade civil 

RESPONSABILIDADE 

CIVIL 
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Karen Venazzi 

Devilson Sousa 

karenvenazzi@hotmail.com 

devilsonsousa@hotmail.com 

 

A proteção dos Direitos Autorais quanto ao uso e 

compartilhamento de obras na internet: democracia e 

responsabilidade na era digital 

 

RESPONSABILIDADE 

CIVIL 

Karen Venazzi 

Gabriel Alves Fonseca 

karenvenazzi@hotmail.com 

gabrielalvesfonseca95@gmail.com 

 

A possibilidade de reparação não pecuniária dos danos 

extrapatrimoniais em cotejo com a jurisprudência da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos 

 

RESPONSABILIDADE 

CIVIL 

Karen Venazzi 

Willian Gregor Michels 

karenvenazzi@hotmail.com 

willgm@gmail.com 

A aplicabilidade do art. 947 do Código Civil no atual sistema 

de responsabilidade civil 

 

RESPONSABILIDADE 

CIVIL 

Ricardo Cavedon ricardo.cavedon@gmail 

 

Os bens jurídicos de caráter transindividual e sua exploração 

econômica: aspectos sobre uma possível responsabilidade 

civil preventiva 

 

RESPONSABILIDADE 

CIVIL 

Rosalice Fidalgo Pinheiro 

Eduardo Fantin Prezepiorski 

rosallice@gmail.com 

eduardo.prezepiorski@gmail.com 

 

Dano moral e mero dissabor da vida cotidiana: um 

descompasso entre codificação e jurisprudência? 

 

RESPONSABILIDADE 

CIVIL 

Thaís G. Pascoaloto Venturi 

Giulia de Angelucci 

 

thaisgpv@uol.com.br 

giuliadeangelucci@gmail.com 

Mecanismos inibitórios materiais e a proteção de direitos RESPONSABILIDADE 

CIVIL 

Vivian Carla da Costa 

Valterlei Aparecido da Costa 

vivian.ccosta@outlook.com 

costa.valterlei@gmail.com 

 

 

A reparação in natura do dano moral RESPONSABILIDADE 

CIVIL 

 

EIXO TITULARIDADES E ATIVIDADE EMPRESÁRIA 
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Alessandra Matos 

Márcia Leardini 

 

alessandra.matos@zladv.com.br 

marcialeardini@terra.com.br 

 

O ‘capitalismo da vigilância’ e o impacto da Lei geral de 

proteção de dados na atividade empresária 

TITULARIDADES E 

ATIVIDADE 

EMPRESÁRIA 

Alexandre Barbosa da Silva 

Lidiane Silvestre da Silva 

Camila Pedroso Sampaio 

alexxandreb@uol.com.br 

lidiane_silvestre@yahoo.com.br 

camila@3sricascavel.com.br 

 

Registro de imóveis e as novas fronteiras da tecnologia: é 

possível a aquisição de bem imóvel de forma totalmente 

virtual? 

TITULARIDADES E 

ATIVIDADE 

EMPRESÁRIA 

Alexandre Barbosa da Silva 

Rahiza Karaziaki Merquides 

Caroline Vicente M 

alexxandreb@uol.com.br 

rahiza.merquides@hotmail.com 

advogadacarolinemoi@gmail.com 

 

Aquisição da propriedade imóvel e tecnologia: compra e 

venda, blockchain e as criptomoedas 

TITULARIDADES E 

ATIVIDADE 

EMPRESÁRIA 

Aline França Campos  alinefc3@yahoo.com.br 

 

A responsabilidade civil do administrador de sociedade 

empresária pela implementação de programa de compliance 

de proteção de dados ineficaz: análise pautada na efetiva 

realização da função social da empresa  

 

TITULARIDADES E 

ATIVIDADE 

EMPRESÁRIA 

Ana Lúcia Barella 

Karin Cristina Bório Mancia 

 

alb.curitiba@gmail.com 

karin@boriomancia.adv.br 

 

A declaração do Business Roundtable (BRT) para um 

capitalismo mais inclusivo: estudos acerca da evolução do 

conceito de empresário, da função social da empresa e dos 

propósitos da atividade empresarial 

 

TITULARIDADES E 

ATIVIDADE 

EMPRESÁRIA 

Carlos Alberto Farracha de Castro farracha@farrachadecastro.com.br 

 

Comentários ao Livro II do Código Civil Brasileiro (Direito de 

Empresa) 

TITULARIDADES E 

ATIVIDADE 

EMPRESÁRIA 

Daniele Regina Pontes 

Mariana Dias Mariano 

danielepontes.ufpr@gmail.com 

amaridias@yahoo.com.br 

 

Novos sentidos da usucapião para as novas conformações 

possessório-proprietárias 

TITULARIDADES E 

ATIVIDADE 

EMPRESÁRIA 
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Emerson Luís Dal Pozzo 

Sabrina Maria Fadel Becue 

Vanessa de Mello Brito Arns 

 

emersondalpozzo@gmail.com 

sabecue@gmail.com 

arns.vanessa@gmail.com 

 

Conceito de Empresa no Código Civil de 2002 e compreensão 

do sentido e extensão de sua função social: uma análise 

crítica e empírica a partir do direito comparado. 

TITULARIDADES E 

ATIVIDADE 

EMPRESÁRIA 

Frederico Eduardo Zenedin Glitz 

 

frederico@fredericoglitz.adv.br 

fglitz@gmail.com 

 

Dilemas interpretativos dos Smart Contracts empresariais TITULARIDADES E 

ATIVIDADE 

EMPRESÁRIA 

Frederico Eduardo Zenedin Glitz 

Giovanny Luan Maciel de Souza 

 

frederico@fredericoglitz.adv.br 

fglitz@gmail.com 

g-maciel@live.com 

 

Inovações nas deliberações societárias e o amparo 

constitucional à garantias dos sócios  

TITULARIDADES E 

ATIVIDADE 

EMPRESÁRIA 

Gabriel Antonio Cremer dos Santos antoniocremer@gmail.com 

 

Vintênio da usucapião após 2002: a prática forense e a 

realização da função social da propriedade através da 

prescrição aquisitiva 

 

TITULARIDADES E 

ATIVIDADE 

EMPRESÁRIA 

Pablo Malheiros da Cunha Frota 

João Ricardo Brandão Aguirre 

pablomalheiros07@gmail.com 

jraguirre@uol.com.br 

 

Crítica e dogmática do Código Civil nos seus 20 anos: 

estrutura e funções da titularidade real de superfície 

TITULARIDADES E 

ATIVIDADE 

EMPRESÁRIA 

 

EIXO FAMÍLIAS 

 

Adriana Martins Silva 

Kauana Dal Zotto dos Santos 

adriana.msilva@uol.com.br 

kaudalzotto@gmail.com 

 

Direito de Família e Sucessões: causas suspensivas e 

impeditivas e sua aplicação na união estável reconhecida 

post mortem para fins sucessórios 

FAMÍLIAS 

Ana Carla Harmatiuk Matos 

Angélica Pavelski Cordeiro Schaitza 

 

adv@anacarlamatos.com.br 

angelicapavelski@gmail.com 

 

O artigo 1.694 e a desconsideração do trabalho doméstico da 

mulher – uma análise à luz dos ditames constitucionais 

FAMÍLIAS 
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Ana Carla Harmatiuk Matos 

Francielle Elisabet Nogueira Lima 

Lígia Ziggiotti de Oliveira 

 

a.c.matos@uol.com.br 

francielle.nogueiralima@gmail.com 

ziggiotti@gmail.com 

 

Não-monogamia para além da conjugalidade: lições da 

pandemia ao Direito das Famílias 

FAMÍLIAS 

Ana Carla Harmatiuk Matos 

Igor de Lucena Mascarenhas 

 

adv@anacarlamatos.com.br 

igormascar@gmail.com 

 

 

O planejamento familiar e o savior sibling: a possível 

objetificação do filho cura 

FAMÍLIAS 

Ana Carla Harmatiuk Matos 

Victor Faustino Câmara 

 

adv@anacarlamatos.com.br 

faustinohermano@gmail.com 

 

Livre planejamento familiar da mulher gestante e a 

regulamentação da adoção intuitu personae do nascituro 

FAMÍLIAS 

Ana Carolina Elaine dos Santos Guedes 

de Castro 

Monique Bittencourt Medeiros 

anacarolinasantos@gmail.com 

 

moniquebittencourtmedeiros@gmail.com 

 

Da prescrição bienal para haver prestações alimentares: uma 

Análise crítica do prazo legalmente concedido nos casos de 

mulheres vítimas de violência doméstica 

 

FAMÍLIAS 

Andressa Regina Bissolotti dos Santos 

 

andressa@bissolottiadv.com 

 

“Filiação Afetiva Planejada”: livre planejamento familiar e 

filiação à luz da inseminação artificial caseira 

 

FAMÍLIAS 

Bruna de Oliveira Cordeiro Hanthorne 

Marilia Tizzot Borges da Cruz 

bruna_oliveiracordeiro@hotmail.com 

mariliaborgescruz@yahoo.com.br 

 

A estabilização da tutela antecipada antecedente nas ações 

de família: aspectos controvertidos 

FAMÍLIAS 

Cristiane Goebel Salomão 

Giovana Palmieri Buonicore 

cristiane@goebel.adv.br 

giovana@buonicore.adv.br 

 

Escolhas do legislador e exigências do perfil do adotando: 

resquícios da codificação civilista no Século XXI? 

FAMÍLIAS 

Eroulths Cortiano Junior 

Fernanda Ferreira da Rocha Loures 

Manzoni 

ecortiano@cpc.adv.br 

fer_rloures@me.com 

 

Exequibilidade das cláusulas existenciais no pacto- 

antenupcial 

FAMÍLIAS 
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Natália Bitencourt Gasparin ng@nataliagasparin.com.br 

 

Eroulths Cortiano Junior 

Paulo Mayerle Queiroz 

ecortiano@cpc.adv.br 

paulomayerle@gmail.com 

 

Eficácia do pacto antenupcial como contrato de convivência: 

por uma aplicação coerente do art. 1.635 do Código Civil 

FAMÍLIAS 

Gabriel Percegona Santos gabriel_percegona@hotmail.com 

 

Existe uma cultura de respeito aos precedentes judiciais no 

Direito das Famílias?: reflexões a partir da 

multiparentalidade (RE 898.060/SC) 

 

FAMÍLIAS 

Lygia Maria Copi lygiamariacopi@gmail.com 

 

Limites da autoridade parental frente aos direitos das 

crianças e dos adolescentes: uma análise a partir do 

sharenting 

 

FAMÍLIAS 

Manuel Camelo Ferreira da Silva Netto manuelcamelo2012@hotmail.com 

 

Rumo à tutela eudemonista das famílias transafetivas: 

(re)pensando a categoria tradicional do erro essencial no 

casamento a partir da função coexistencial da família 

 

FAMÍLIAS 

Marília Pedroso Xavier 

Paula Gabriela Barbieri 

 

marilia@pxadvogados.com.br 

pauli_barbieri@hotmail.com 

 

Efeitos jurídicos do cancelamento da adoção e da devolução 

da criança ou adolescente adotado 

 

FAMÍLIAS 

Marilia Tizzot Borges da Cruz mariliaborgescruz@yahoo.com.br 

 

Alienação parental estendida: a outra face alienadora 

decorrente do parentesco por afinidade 

 

FAMÍLIAS 

Marina Bertinatto marinabertinatto@hotmail.com 

 

A proteção da infância frente à sexualização precoce incitada 

pela publicidade: um estudo sobre a necessária tutela de 

cada despertar da aurora 

 

FAMÍLIAS 
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Ricardo Lucas Calderón 

Anna Luisa Borges Klotz 

Elizângela Abigail Sócio Ribeiro 

ricardo@calderonadvogados.com.br 

annaluisaborgesklotz@gmail.com  

elizangela@ribeiroesocio.adv.br 

 

Polêmicas na partilha das verbas em previdência privada: 

comunicabilidade e indisponibilidade ou incomunicabilidade 

e disponibilidade de tais ativos? 

 

FAMÍLIAS 

Ricardo Calderón 

Gabriele Bortolan Toazza 

ricardo@calderonadvogados.com.br 

gabrielebt@hotmail.com  

O Código Civil de 2002 e o estabelecimento da filiação e da 

paternidade 

 

FAMÍLIAS 

Ricardo Lucas Calderón 

Juliana Espinosa 

Jamille Rosina Ammar Ruocco 

ricardo@calderonadvogados.com.br 

ju_451@hotmail.com 

jamilleammar@hotmail.com 
 

 

A possibilidade de reconhecimento de efeitos jurídicos para 

as uniões poliafetivas 

FAMÍLIAS 

Ricardo Lucas Calderón 

Letícia Cristina Mesquita Souza 

Letícia de Fátima Padilha Lopes 

ricardo@calderonadvogados.com.br 

leticia.lmsadv@gmail.com 

leticia@viannaepadilha.com.br 

A possibilidade de concessão de alimentos em favor de 

vítimas de violência doméstica com base na Lei Maria da 

Penha 

 

FAMÍLIAS 

Ricardo Lucas Calderón 

Micheli Mayumi Iwasaki 

Marina Luiza Amari 

ricardolucascalderon@gmail.com 

michelimayumi@gmail.com 

marinaamari@hotmail.com 

Partilha de patrimônio empresarial em litígios familiares a 

partir de uma leitura processual-civil-constitucional 

 

FAMÍLIAS 

Sabrina Santana Figueiredo Pinto 

Alberto  

 

Maria Julia C. A Gonçalves 

sabrina.a@uninter.com    

sabrinaalberto@hotmail.com 

 

majuskype@hotmail.com 

Acesso à Justiça e Direito de Família Mínimo FAMÍLIAS 

 

EIXO FENÔMENO SUCESSÓRIO 

 

Caio Ribeiro Pires  crp@bucarmarano.com.br A função social e o direito sucessório: conexões a partir do 

art.1784, CC 

FENÔMENO 

SUCESSÓRIO 
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Camila Bottaro Sales Coelho 

Hellen Fernanda de Castro 

bottarosales@gmail.com 

hellen_fernanda.castro@hotmail.com 

 

Planejamento sucessório de franquias familiares através da 

arbitragem testamentária 

FENÔMENO 

SUCESSÓRIO 

Caroline Pomjé carol.pomje@gmail.com Perspectivas sobre a sucessão hereditária na seara 

empresarial 

 

FENÔMENO 

SUCESSÓRIO 

Eroulths Cortiano Junior  

Paulo Mayerle Queiroz 

ecortiano@cpc.adv.br 

paulomayerle@gmail.com 

Um ensaio sobre rompimento do testamento: natureza 

jurídica da sanção e sua aplicabilidade 

 

FENÔMENO 

SUCESSÓRIO 

Felipe Frank 

Railton Costa Carvalho 

felipefrank89@gmail.com 

railtoncarvalho@hotmail.com 

Fraude na partilha do patrimônio hereditário e apuração de 

haveres 

 

FENÔMENO 

SUCESSÓRIO 

Isabella Silveira de Castro 

Mariana Barsaglia Pimentel 

 

isabella.silveira.castro@gmail.com 

maaribpimentel@gmail.com 

Autonomia privada e disposições pré-nupciais com efeitos 

sucessórios: uma análise de direito comparado 

 

FENÔMENO 

SUCESSÓRIO 

Izabella Maria Medeiros e Araújo 

Pinto 

izabellamedeiros@hotmail.com Novos instrumentos de planejamento sucessório: holding 

familiar e a tributação causa mortis 

 

FENÔMENO 

SUCESSÓRIO 

Jacqueline Lopes Pereira 

Maici Barboza dos Santos Colombo 

Anna Luisa Braz Rodrigues 

Jacqueline.lopes10@gmail.com 

maicibs@hotmail.com 

anna.rodrigues@estudante.ufla.br 

 

Indignidade e deserdação no Código Civil de 2002: análise 

teórica e prática sob a perspectiva do direito civil 

constitucional 

 

FENÔMENO 

SUCESSÓRIO 

Jânio Urbano Marinho Júnior 

Luciane Sobral 

Felipe Viana de Mello 

 

janiomarinho@hotmail.com 

lucianesobral.adv@gmail.com 

felipevianajp@hotmail.com 

 

Planejamento sucessório e herança digital FENÔMENO 

SUCESSÓRIO 
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Marcelo Luiz Francisco de Macedo 

Bürger 

marcelo@marceloburger.com 

 

Direito sucessório e liberdade: crítica ao direito sucessório 

codificado e a busca de espaços de liberdade em sua 

interpretação prospectiva 

 

FENÔMENO 

SUCESSÓRIO 

Marco Antonio Lima Berberi 

Priscilla Cristiane Barbiero 

Joyce Finato Pires 

 

marcoberberi@gmail.com 

pribarbiero@gmail.com 

joyce.finatopires@gmail.com 

 

Repercussões Jurídicas da Herança Digital: Da 

(In)transmissibilidade dos Efeitos Jurídicos Existenciais 

FENÔMENO 

SUCESSÓRIO 
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